
 

 

Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru  

z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy 

 

Harmonogram szkolenia 

 

Dzień pierwszy, poniedziałek – 24 lutego 2014 

do 11.00 – Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, rejestracja, kawa powitalna; 

11.00-11.15 – Otwarcie szkolenia, przedstawienie celu, programu i sposobu realizacji; 

11.15-12.45 – Teoretyczne podstawy planowania strategicznego rozwoju obszaru – wykład 

[Zakres: Wprowadzenie – istota planowania; Cele planowania strategicznego; 

Zasady, reguły i metody planowania strategicznego; Ramy i składniki strategii; 

Rezultaty planowania strategicznego (w sensie społecznym i gospodarczym)]; 

12.45-14.15 – Metodyka budowy strategii rozwoju obszaru – krok po kroku – wykład  

[Zakres: Co robimy? Po co to robimy? Kto to robi? Jak postępujemy?  

w kolejnych krokach: Inicjacja; Aktywizacja; Elitaryzacja: Diagnoza; Problem; 

Zmiana; Wskaźniki, Kryteria; Ewaluacja; Instrumentarium]; 

14.30 – 15.15– Obiad 

15.30-17.00 – Diagnoza obszaru objętego strategią rozwoju – planowanie badań, określanie 

zakresu, wybór metod, technik i narzędzi, gromadzenie i opracowanie wiedzy, 

decyzje o wykorzystaniu wyników w planowaniu strategicznym – wykład 

[Zakres: Badania jako jedna z metod diagnozy obszaru i identyfikacji 

problemów; Metodologia badawcza, metody i techniki badawcze przydatne  

w procesie diagnozy obszaru; Dobór metod i technik badawczych do potrzeb  

i możliwości partnerstwa; Opracowanie i interpretacja wyników badań oraz ich 

wykorzystanie w planowaniu strategicznym, a także realizacji strategii]; 

17.15-18.00 – Kolacja; 

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 



Dzień drugi, wtorek – 25 lutego 2014 

8.00-8.45 – Śniadanie; 

9.00- 10.30 – Identyfikacja problemów, ich przyczyn i następstw – warsztaty 

[Zakres: W oparciu o przygotowany opis obszaru wraz z analizą SWOT  

i wnioskami z tej analizy, uczestnicy podzieleni na zespoły nominalne, wpisują 

na karteczkach przylepnych, według własnego uznania, wszystko to co wynika 

z opisu i diagnozy a jest negatywne dla rozwoju obszaru. Następnie wszystkie 

karteczki z wypisanymi negatywami przeklejają (metodą rotacyjną, eliminując 

powtarzające się negatywy) na przygotowaną matryce drzewa problemów. 

Uporządkowanie, przy pomocy matrycy, negatywów doprowadzi do ustalenia: 

1-2 głównych problemów obszaru, przyczyn i następstw tych problemów]; 

10.30 -11.00 – Przerwa kawowa  

11.00-12.30 –  Proces przekształcania drzewa problemów w strukturę celów– warsztaty 

[Zakres: Przekształcanie drzewa problemów w drzewo celów a następnie 

konstruowanie struktury celów z wyznaczeniem celów ogólnych, 

szczegółowych i operacyjnych (zadania lub przedsięwzięcia); Opracowanie 

wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania z przykładowym 

wyznaczeniem ich wartości] 

12.30-13.15 – Podstawowe techniki i narzędzia badawcze – wykład 

[Zakres: Stawianie hipotezy; operacjonalizacja problemów badawczych; 

pytania badawcze; przykładowe narzędzia badawcze do metod jakościowych 

i ilościowych: konstruowanie ankiety sondażowej i kwestionariusza wywiadu 

pogłębionego] 

13.30-14.15 – Obiad 

14.30-15.00 – Podstawowe techniki i narzędzia badawcze – warsztaty. 

[Zakres: Sesja audytoryjna – wypełnianie ankiety audytoryjnej. Realizacja 

badań jakościowych na przykładzie ZWG (fokus): przeprowadzenie badania] 

15.00-15.30– Przerwa kawowa 

15.30-16.45 – Interpretacja wyników ZWG i ankiety audytoryjnej 

16.45-18.15 – Projektowanie kryteriów oceny (w kontekście celów i wskaźników) – wykład 

[Zakres: Wprowadzenie – istota kryteriów oceny i ich miejsce w procesie wyboru 

projektów; Zasady konstruowania kryteriów oceny; Adekwatność i mierzalność; 

Ewaluacja kryteriów oceny; Zasady stosowania w procesie oceny i wyboru 

projektów (operacji) do finansowania]  

18.30-19.30 – Kolacja 

 



Dzień trzeci, środa – 26 lutego 2014 

7.30-8.15 – Śniadanie  

9.00- 10.30 – Projektowanie kryteriów oceny (w kontekście celów i wskaźników) – warsztaty 

cd. [Zakres: analiza struktury celów oraz wskaźników i określanie obszarów 

(elementów tych celów i wskaźników) możliwych do ujęcia w zakresie 

kryteriów oceny projektu (operacji) wraz z wyznaczeniem wagi kryterium  

w procedurze oceny i wyboru]  

10.30-11.00 – Przerwa kawowa 

11.00-12.30 – Stan prac nad przygotowaniem w Polsce podejścia do rozwoju 

obszarów wiejskich metodą zarządzania rozwojem przez lokalną społeczność 

– wykład 

[Zakres: Planowanie strategiczne w LGD w zgodzie z podejściem określanym 

jako: zarządzanie rozwojem przez lokalne społeczności (CLLD); Planowane 

rozwiązania dotyczące wsparcia; Ustalone rozwiązania na poziomie krajowym; 

Miejsce LGD w PROW; Planowane zasady wyboru LGD do realizacji nowych 

strategii w latach 2014-2020] 

12.30-12.45 – Podsumowanie zajęć warsztatowych i zakończenie szkolenia 

12.45-13.30 – Obiad 


